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Пререквізити навчальної 

дисципліни 
Базові знання з математики шкільної програми, бажані 

знання з облікових дисциплін. 

 У сучасних умовах господарювання теорія та практика 

бухгалтерського обліку є цілісною системою знань, яка виконує 

одну із центральних функцій управління. Важливе значення має 

опанування основних категорій і принципів ведення 

бухгалтерського обліку, знання яких є невід’ємною умовою для 

чіткого розуміння змісту бухгалтерського обліку та розв’язання 

питань практики. Виділення в окрему навчальну дисципліну 

Лабораторний практикум "Навчальна бухгалтерія" спрямоване на 

засвоєння основних правил і принципів ведення бухгалтерського 

обліку та дасть можливість набути певного обсягу вмінь і навичок 

облікової роботи з метою формування творчого мислення 

майбутнього фахівця, здатного самостійно оцінювати та 

вирішувати складні облікові проблеми. 

Метою викладання навчальної дисципліни  є набуття студентами 

навичок застосування теоретичних знань з облікових дисциплін на 

практиці, оформляючи первинні документи та регістри 

бухгалтерського обліку на підставі господарських операцій.  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bXW4yPgAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/0000-0002-0684-7072
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action
https://publons.com/researcher/C-1755-2017/


Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

Завдання навчальної дисципліни: використати можливості 

навчального процесу для засвоєння студентами особливостей 

нормативно-правового регулювання здійснення господарських 

операцій, здобуття практичних навичок оформлення відповідних 

первинних документів щодо різноманітних господарських 

операцій, складання бухгалтерських проведень на їх основі, 

заповнення регістрів обліку та підготовки до складання 

фінансової звітності. 

Предметом навчальної дисципліни є господарські засоби та 

процеси, що відбуваються в діяльності  підприємств. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набувати наступних важливих складових компетентностей:  

Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування 

набутих знань; 

Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення 

проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів; 

Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог 

професійної дисципліни, планування та управління часом; 

Здатність бути критичним та самокритичним; 

Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування 

набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом 

та повсякденному житті.  

Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для 

ефективного управління діяльністю підприємства; 

Здатність до відображення відомостей про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському 

обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації 

для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення; 

Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з 

методології бухгалтерського обліку, збереження і ефективного 

використання ресурсів; 

 Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку, застосовувати 

етичні принципи під час виконання професійних обов’язків; 

Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності.  

Програмні результати навчання з дисципліни: 

Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, 

законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які 

існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем; 

Знати місце і значення облікової систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної і економічної 

відповідальності підприємств, установ, організацій;  

Усвідомлювати сутність об’єктів обліку та розуміти їх роль і місце 

в господарській діяльності суб'єктів господарювання;  

Формувати фінансову звітність підприємств, установ, організацій 

та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень;  

Володіти методичним інструментарієм обліку господарської 

діяльності підприємств;  

Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 

обліку діяльності підприємств, установ та організацій різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності;  

Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи 

 



України та враховувати її особливості з метою організації обліку 

та формування звітності підприємств;  

Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння 

його ринкового позиціонування; 

Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової 

дисципліни, планування та управління часом.  
Змістовий модуль 1. 

Первинне та поточне облікове забезпечення активів 

підприємства 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку на 

підприємствах 

Тема 2. Документальне оформлення операцій з обліку 

необоротних активів 

Тема 3. Документальне оформлення операцій з обліку оборотних 

активів 

Змістовий модуль 2. 

Первинне та поточне облікове забезпечення  пасивів 

підприємства та формування фінансових результатів 
Тема 4.  Документальне оформлення операцій з власним капіталом 

Тема 5. Документальне оформлення обліку  розрахунків за 

довгостроковими та поточними зобов'язаннями 

Тема 6. Документальне оформлення обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів  

Тема 7. Порядок складання фінансової звітності підприємства. 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу з навчальної дисципліни використовуються такі форми 

контролю знань: 

1. Поточний контроль (здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних та практичних занять і оцінюється сумою 

набраних балів): усне опитування, самостійні, контрольні роботи, 

індивідуальні завдання тощо; 

2. Поточний модульний контроль (проводиться після вивчення 

кожного змістового модуля з урахуванням поточного контролю): 

модульна контрольна робота; 

3. Підсумковий контроль: залік. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: модуль 1 – 

30 % семестрової оцінки; модуль 2 – 30% семестрової 

оцінки; залік – 40% семестрової оцінки. 

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем терміни. 

Роботи, що здаються з порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використані джерела. 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 
Навчальний процес потребує використання: комп’ютерних 



програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  
систем та мереж, мультимедійного обладнання та бібліотечних 

фондів. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Бухгалтерський практикум : бухгалтер на підприємстві / [Ігор 

Бєлов ... [та ін.] ; під загальною редакцією П.М. Кричуна]. - Київ : 

Вісник Міністерства доходів і зборів України : 2014. ТАКС 

КОНЕКШИНС ГРУП, - 66 с. 

2. Бухгалтерський облік : (загальна теорія) : практикум / М.М. 

Коцупатрий ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, 

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана".  - Київ : КНЕУ, 

2019.  - 231 c. 

3. Бухгалтерський практикум : касові операції / [Ігор Бєлов ... [та 

ін.] ; під загальною редакцією П.М. Кричуна]. - Київ : Вісник 

Міністерства доходів і зборів України : Такс конекшинс груп, 

2014. - 66 c. 

4. Бухгалтерський практикум. Методичні рекомендації щодо 

виконання лабораторних занять (робіт) для студентів напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит», денної та заочної форми 

навчання / Укладачі: Климко Т.Ю., Макарович В.К.,Туряниця К.С. 

— Ужгород: УжНУ, 2015. – 208 с. 

5. Бухгалтерський практикум : облік курсових різниць / 

[Олександр Золотухін ... [та ін.] ; під загальною редакцією П.М. 

Кричуна]. - Київ : Редакція журналу "Вісник Міністерства доходів 

і зборів України" : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2014. - 65 с. 

6. Бухгалтерський практикум : пально-мастильні матеріали / 

[Олександр Золотухін ... [та ін.] ; під загальною редакцією П.М. 

Кричуна]. - Київ : Вісник Міністерства доходів і зборів України ; 

ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2014. - 66 с. 

7. Бухгалтерський практикум : поворотна фінансова допомога / 

[Катерина Калашян ... [та ін.] ; під загальною редакцією П.М. 

Кричуна]. - Київ : Редакція журналу "Вісник Міністерства доходів 

і зборів України", 2014. - 66 с. 

8. Бухгалтерський практикум : фінансова звітність - 2014 / [під 

загальною редакцією П.М. Кричуна]. - Київ : Вісник Міністерства 

доходів і зборів України : Такс конекшинс груп, 2014.  

9. Господарський Кодекс України  : Кодекс України прийнятий 

Верховною Радою України вiд 16.01.2003 № 436-IV  - Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

10. Документи первинного обліку : навчальний посібник / 

[укладачі : Інна Олександрівна Христич, Олена Вікторівна 

Ткачова] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Національний університет "Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2012. - 107 с. 

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій  : Мінфін України; Інструкція від 

30.11.1999 № 291  - Режим доступу : - http://zakon.rada.gov.ua 

12. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності  : 

МОЗ України, Мінпраці України, Фонд втрати працездатності [...]; 

Інструкція від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406  - Режим доступу 

: - http://zakon.rada.gov.ua 

13. Кодекс законів про працю України  : Верховна Рада УРСР; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII  - Режим 

доступу : - http://zakon.rada.gov.ua 

14. Лабораторний практикум з бухгалтерського (фінансового) 

обліку : навчально-методичний посібник для аудиторної та 

самостійної роботи студентів спеціальності «Облік і аудит» за 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


кредитно-модульною системою організації навчального процесу / 

Н. І. Попова, М. М. Панкова, С. Д. Козирева та інш. [за заг. ред. Є. 

Є. Іоніна] / Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 86 с. 

15. Мазур, Наталія Анатоліївна. Фінансовий облік I : практикум 

для проведення практичних занять та самостійної роботи / [Н.А. 

Мазур, О.К. Кушнір, І.В. Семенець] ; Міністерство освіти і науки 

України, Кам'янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, Економічний факультет, Кафедра економіки 

підприємства.  - Кам'янець-Подільський : О.В. Ковальчук, 2020.  - 

79 с. 

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 « 

Загальні вимоги до фінансової звітності»  : наказ Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 р. № 73р. - Режим доступу : 

http://www.dinai .com/Docs/nsbu/standart- 1.doc.  
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